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ًبم هـْطظَ

ًبم اختصبری
هْطظَ

طبل تبطیض
هْطظَ

توْیل کٌٌذٍ

ًبم پزّژٍ

طبدبت کبری پزّژٍ

تبریخ شزّع ّ ختن
تفبُوٌبهَ ثَ تزتیت رّس
هبٍ ّ طبل

.1

تیزی دیش ُْم لْساى

TDH

 1691تْطظ
آدهًْذ کیظز

اتذبدیَ ارّپب

هیکبًیشم ُبی هذبفظتی
اعفبل در هؼزض خغز

صذت ّ هزالجت ُبی اجتوبػی
ّ دمْق اعفبل ریبطت ػوْهی
هزاکش اصالح (هزکش اصالح
ّالیت ًٌگزُبر ،ریبطت هزکش
اصالح ّالیت کبثل )

/1جٌْری 4112/
الی/1جٌْری 4119

.4

هْطظَ اعفبل در هؼزض
خغز

CIC

1661در
افغبًظتبى

طفبرت اهزیکب

ػذالت ثزای اعفبل

ریبطت ػوْهی هزاکش اصالح ّ
تزثیت اعفبل (هزکش اصالح
ّالیت غشًی  ،ریبطت هزکش
اصالح ّالیت کبثل)

 4112/1/1الی
 4112/14/01توذیذ
4112/9/01

.0

هْطظَ اعفبل در هؼزض
خغز

CIC

1661در
افغبًظتبى

هْطظَ ثیي
الوللی هْاد
هخذر ّ اهْر
دمْلی ثیزّ
(کشْراهزیکب)

هصئًْیت ثزای اعفبل

.2

هزکش تؼلیوی سًبى افغبى

تْطظ سًبى افغبى
در طبل 1661در
پبکظتبى تبطیض شذ

هْطظَ ثیي
الوللی آکظفبم
جی ثی

شوبرٍ

AWEC

پزّژٍ دوبیت اس سًبى
سًذاًی ّهزکش اصالح ّ
تزثیت اعفبل

ریبطت ػوْهی هزاکشاصالح ّ
ریبطت هزکش اصالح ّالیت
کبثل

 41112/2/1الی
4111/010

ریبطت ػوْهی هزاکش اصالح ّ
تزثیت اعفبل ّ هزکش اصالح
ّالیت کبثل

اس  41جْى  4112الی
 41دْى 4111

1

لست تمویل کننده گان پروژه های وزارت عدلیه قرار ذیل میباشد .

.2

هْطظَ خذهبت اجتوبػی ّ
تؼلیوی

اجزای ثزًبهَ ُبی
آهْسشی اطالهی جلْگیزی
اس افزاعیت ثزای اعفبل
هظٌْى،هتِن ،هذکْم در
جزاین ػلیَ اهٌیت داخلی
ّ خبرجی

ریبطت ػوْهی هزاکش اصالح ّ
تزثیت اعفبل (هزکش اصالح
ّالیت کبثل،کٌذُبر
ُ،لوٌذُ،زات،لْگز ّ ًٌگزُبر)

 1062/1/8الی
1062/1/1

تْاًوٌذی
طفبرت ثزیتبًیب

خذهبت رّاى درهبًی ّ
هشبّرٍ ُبی صذی ثزای
اعفبل در هزکش اصالح

ریبطت ػوْهی هزاکش اصالح ّ
تزثیت اعفبل (هزکش اصالح
ّالیبت کبثل،لٌذُبر ًٌگزُبر ،
ُزات ّ ثلخ )

 1062/4/1الی
1062/11/1

کشْر ایتبلیب

پزّژٍ اعفبل هتخلف اس
لبًْى

ریبطت ػوْهی هزاکش اصالح ّ
تزثیت اعفبل

46/May/4112
الیApril 4119/46

جبهؼَ ارّپب

ریبطت ػوْهی هزاکش اصالح در
ّالیبت (هشار
شزیفُ،زات،جالل آثبد ّ
کٌذُبر)

اس 4116الی 4110

SESO

.9

هْطظَ ُوجظتگی سًبى
ثزای ػذالت

.1

هْطظَ آشیبًَ

CIAI

.8

اتذبدیَ دمْق عفل

Child
Rights
Consortiu
)m (CRC

 1061در
افغبًظتبى

پزّژٍ اتذبدیَ دمْق
اعفبل

2
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.6

هْطظَ خذهبت صذی ّ
تؼلیوی تبثش

.11

هْطظَ یًْظیف

UNICEF

.11

هْطظَ جزاین هْاد هخذر
هلل هتذذ

UNODC

.14

هْطظَ هظلن ٌُذس

.10

هْطظَ کبًبدایی ثزای
اعفبل هتبثیز اس جٌگ

UNICEF

دوبیت رّاًی اجتوبػی
اعفبل در هزکش اصالح ّ
تزثیت اعفب کبثل

ریبطت ػوْهی هزاکش اصالح ّ
تزثیت اعفبل ّالیبت(کبثل
،کبپیظب،پزّاى،هیذاى
ّردکًٌ،گزُبر،لغوبى،کٌزُب،ثلخ
،فبریبة،جْسجبى،طوٌگبى،لٌذّس
،ثغالى،تخبر،ثذخشبى،لٌذُبرُ،لو
ًذ،ارسگبىُ،زاتً،یوزّس،فزاٍ،ثبد
غیض،خْطت،غزًی ّ پکتیکب)

 4112/1/1الی
4112/1/1

UNICEF

در راطتبی تغجیك اُذاف
ّ پبلیظی ُبی ّسارت
ػذلیَ

ریبطت ػوْهی هزاکشاصالح ّ
تزثیت اعفبل ،ریبطت هٌبثغ
ثشزی،ریبطت ػوْهی هظبػذت
ُبی دمْلی ّ ریبطت ػوْهی
دمْق هزکش

1062/1/14

در هْرد اطتؼوبل هْاد
هخذر ّ افشایش اػوبل
ًبشی اس آى در هذبثض
افغبًظتبى

ریبطت ػوْهی هذبثض ّ
تْلیفخبًَ ُب

1086/2/49

ریبطت ػوْهی هزاکش اصالح ّ
تزثیت اعفبل
WAR
CHILD
CANADA

1666در
افغبًظتبى

جبهؼَ ارّپب ّ
طفبرت اهزیکب

هذبفظت اجتوبػی ّ
دوبیت دمْلی اس سًبى ّ
اعفبل

ریبطت ػوْهی هظبػذتِبی
دمْلی ّ ریبطت هٌبثغ ثشزی

 4112/0/1الی
4119/0/1
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.12

هْطظَ صذی ّ اًکشبفی
ثزای جْاًبى

YHDO

دفتز ثٌیبد آطیب

The Asia
Foundati
on

.12

1088در
افغبًظتبى

طفبرت اهزیکب

طفبرت ُبلٌذ

دطتزطی ثَ ػذالت

ریبطت ػوْهی هظبػذتِبی
دمْلی ّ ریبطت دمْق ّالیت
کبثل ّ ریبطت ػذلیَ ثلخ

دوبیت ّ تمْیَ فؼبالى
ػذالت غیز رطوی/ػزفی
(شْراُب ّ جزگَ ُب)
جِت دل هٌبسػبت
هذلی

پزّاى ،ثبهیبى ،هشار شزیف ّ
کٌذس

 1060/11/2الی
1062/11/2

 4112/4/2الی
4118/4/2

دفتز ثٌیبد آطیب

The Asia
Foundati
on

پزّژٍ تؼلیوبت دمْلی اس
عزیك هظبػذتِبی دمْلی

ریبطت ػوْهی هظبػذتِبی
دمْلی ّ ریبطت ػذلیَ ثلخ ّ
ُزات

.19

هْطظَ ثشزی خیزیَ

Organizat
ion of
Human
Welfare
)(OHW

ارایَ خذهبت دمْلی ّ
هشْرٍ دُی جِت
دطتزطی ثَ ػذالت ثزای
ػْدت کٌٌذٍ گبى ّ ثیجب
شذٍ گبى داخلی افغبى

کٌذُبرُ ،لوٌذ ،ارسگبى ّ ساثل

 4112/1/1الی
4112/9/1

.11

ُیت ًبرّی ثزای هِبجزیي

NRC

پزّگزام هؼلْهبت هشبّرٍ
ّ هظبػذت ُبی دمْلی

ریبطت ػوْهی هظبػذت ُبی
دمْلی  ،آهزیت جٌذر

 1062/6/11الی
1062/6/11

.18

هزکش هٌجغ هؼلْهبت
افغبًظتبى در پٌُْتْى کبثل

Afghanist
an Center
at Kabul
University

UNHCR

ریبطت ًشزات ّارتجبط ػبهَ

 1062/0/2الی 01
دطبهجز 4111

1062/8/6
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دّلت ایبالت
هتذذٍ اهزیکبّ
طفبر کشْر
ُبلٌذ

IDLO

IDLO

.16

طبسهبى ثیي الوللی اًکشبف
دمْق
(آیذیلْ)

IDLO

IDLO

IDLO

.41

ثٌیبد ثیي الوللی دمْلی
افغبًظتبى

)(ILF-A

4110

تمْیت دبکویت لبًْى ّ
دکْهت داری خْة

ریبطت هٌبثغ ثشزی

آهزیت ارتمبی عزفیت
،اُذای کتت
ّاجٌبص

ریبطت هٌبثغ ثشزی

آهزیت ارتمبی عزفیت در
هْرد اُذای تجِیشات
دفتز

ریبطت هٌبثغ ثشزی

آهزیت ارتمبی عزفیت در
هْرد اُذای تجِیشات
دفتز

ریبطت هٌبثغ ثشزی

آهزیت ارتمبی عزفیت در
هْرد اُذای تجِیشات
دفتز

ریبطت هٌبثغ ثشزی

تٌظین ًذٍْ اًتمبل دفتز
ّالیتی ثٌیبر ثیي الوللی
دمْلی در ّالیت ارسگبى
در تشکیل ّسارت ػذلیَ

ارسگبى

1062/0/2

1062/0/11

1062/0/11

1062/0/11

 4112/1/1الی
4112/11/1
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.41

اًظتیتْت دمْق همبیظْی
ػبهَ ّ دمْق ثیي الذّل
آلوبى

MAX
PLANCK
INSTITU
TE FOR
COMPAR
ATIVE
PUBLIC
LAW AND
INTERNA
TIONAL
LAW

.44

هْطظَ آپزیشي هزطی

Operation
Mercy

.40

ریبطت ثیي الوللی هجبرسٍ (INL/JSSP
and
ثب هْاد هخذر ّ تٌفیذ لْاًیي
)CSSP
ّسارت خبرجَ آهزیکب

تظْیذ لبًْى اداری ثزای
افغبًظتبى

4114

ریبطت ػوْهی تمٌیي

پزّژٍ هِبرت ُبی هزثْط
ثَ ًجبت سًذگی در ّلت
ّالدت

4111

4111
در ثخش ُبی ارتمبی ظزفیت،
ػزضۀ هشْرٍ تخٌیکی ،فزاُن
آّری تجِیشات ّ ثِظبسی
هزاکش اصالح ّ تزثیت اعفبل
ُوکبری هی ًوب

6
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JSSP

اُذای ّطبیل الکتزًّیکی،
فزًیچز،فْرم طیظتن هذیزیت
لضبیب ،کتبة ثجت لضبیب
،لزعبطیَ ّ طبیز ّطبیل
(،ریبطت دمْق ّالیت
کبثل،ریبطت هزکش اصالح ّ
تزثیت اعفبل ّالیت
کبثل،ریبطت لضبیبی دّلت
ّالیت کبثل ،ریبطت ػوْهی
دمْق هزکش ّ ریبطت ػوْهی
هظبػذتِبی دمْلی ثَ ریبطت
ػذلیَ ّالیبت فزاٍ،ثذخشبى،
پزّاى،جْسجبىُ،لوٌذ،پکتیب،ثبهیب
ى،ثغالى،تخبر،فبریبةّ،ردک،کٌ
دُبرًٌ،گزُبرُ،زات،کٌذس،ثلخ ّ
خْطت).

1062/6/1

JSSP

اُذای ّطبیل
الکتزًّیکی،فزًیچز ،فْرم طیظتن
هذیزیت لضبیب،لزعبطیَ ّ طبیز
ّطبیل ( .ریبطت ػذلیَ ُزات،
ثلخ ،کٌذُبر ًٌ ،گزُبر ،کٌذس،
خْطت ،ثذخشبى ،جْسجبى،
پزّاى  ،ثبهیبى ّ تخبر).

1062/0/16

7
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JSSP

اُذای ّطبیل
الکتزًّیکی،فزًیچز ،فْرم طیظتن
هذیزیت لضبیب،لزعبطیَ ّ طبیز
ّطبیل ( .ریبطت ػذلیَ طزپل،
لْگز  ،لغوبى ،غشًی ،کبپیظب،
پٌجشیز ،طوٌگبى ،ارسگبى،
ثبدغیض ّ ًیوزّس)

JSS

اُذای ّطبیل اضغزاری(ریبطت
ػوْهی تمٌیي ّ طکزتزیت همبم
ّسارت )

1062/1/40

JSSP

اُذای کوپیْتز لپتبپ ثَ ریبطت
ػوْهی هزاکش اصالح ّ تزثیت
اعفبل ّ ریبطت هٌبثغ ثشزی

1060/6/40

JSSP

اُذای لزعبطیَ،فزًیچز ّ
تجِیشات آی تی( ریبطت ُبی
ػذلیَ ّالیبت ساثل ،غْر،
دایکٌذی ،کٌز ّ .پکتیکب).

1062/6/48

JSSP

اُذای ّطبیل الکتزًّیکی،
فزًیچز،فْرم طیظتن هذیزیت
لضبیب،کتبة ثجت لضبیبّ لزعبطیَ
ّ طبیز ّطبیل( ریبطت هزکش
اصالح ّ تزثیت اعفبل ّالیت
کبثل)

 40فجزّری 4112
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JSSP

اُذای تجِیشات تکٌبلْژی
هؼلْهبتی،خذهبت اًتزًت،فزًیچز
ّ اجٌبص دفتز ثَ ( ریبطت
ػوْهی تمٌیي،ریبطت هبلی ّ
اداری،ریبطت پبلیظی ّ پالى)

1060/11/41

JSSP

اُذای ّطبیل
الکتزًّیکی،فزًیچز،فْرم طیظتن
هذیزیت لضبیب،لزعبطیَ ّ طبیز
ّطبیل (ریبطت ػوْهی هزاکش
اصالح ّ تزثیت اعفبل،ریبطت
ػذلیَ ّالیبت
ثلخُ،زات،لٌذُبر،خْطت،کٌذس
ًٌ .گزُبر)

1060/11/11

JSSP

JSSP

اُذای ّطبیل عجی ّ ادّیَ جبت
ثَ ریبطت هٌبثغ ثشزی
اُذای ّطبیل الکتزًّیکی ّ
فزًیچز ،فْرم طیظتن هذیزیت
لضبیب  ،کتبة ثجت لضبیب ّ
لزعبطیَ ّ طبیز ّطبیل ثَ ریبطت
ػوْهی تمٌیي ،ریبطت ػوْهی
هزاکش اصالح  ،ریبطت ػوْهی
هظبػذتِبی دمْلی  ،ریبطت
اهْر اداری ّ هبلی  ،ریبطت
پبلیظی ّ پالى

1060/11/11

1060/8/49
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JSSP

اُذای هْاد درطیّ ،طبیل ثزلی
ّ ،طبیل آشپشخبًَ ّ فزًیچز ثَ
ریبطت ػوْهی تمٌیي  ،ریبطت
هٌبثغ ثشزی  ،ریبطت اهْر اداری
ّ هبلی ّ ریبطت پبلیظی ّ پالى

1060/6/4

JSSP

اُذای هبشیي فْتْکبپی ثَ
ریبطت هٌبثغ ثشزی ّریبطت
ػوْهی هزاکش اصالح ّ تزثیت
اعفبل

1060/14/41

JSSP

 تظلیوی ّطبیلالکتزًّیکی،فزًیچز،فْر طیظتن
هذیزیت لضبیب ،لزعبطیَ ّ طبیز
ّطبیلجَ ریبطت تمٌیي  ،ریبطت
ػوْهی دمْق  ،ریبطت ػوْهی
لضبیبیی دّلت  ،ریبطت اهْر
اداری ّ هبلی ّ ریبطت پبلیظی ّ
پالى

1060/6/2

اُذای ( MS Office suite
 4111 pro # 16p)10289

41/14/1460

JSSP
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ثزًبهَ اًکشبفی طبسهبى هلل
هتذذ"

JSSP

اُذای لزعبطیَ  ،فزًیچز ّ
تجِیشات آی تی ثَ ریبطت ػذلیَ
فزیبة ،غشًی  ،پکتیب،کبپیظب،
ُلوٌذّ ،ردک ،فزاً ،یوزّس ،
لْگز  ،پٌجشیز  ،طوٌگبى،
ارسگبى ،ثغالى ،لغوبى ،طز پل ّ
ثبدغیض

)(UNDP

در ثخش ُبی ثْرد تزجوَ اطٌبد
دمْلیّ, ،ادذ دوبیت اس دمْق
ثشز ،اًکشبف اداری ّ پبلیظی،
ارایۀ هظبػذت ُبی دمْلی ّ
افشایش دطتزطی هزدم هذل ثَ
ػذالت کوک هی ًوبیذ

.42

.42

ثزًبهَ اًکشبفی طبسهبى هلل
هتذذ" تظِیالت کوک
{هظبػذت} ُبی ثالػْض
دمْلیLAGF

)(UNDP

هْطظَ ُوکبری ُبی ثیي
الوللی اًکشبفی آلوبى

GIZ

1062/0/0

در ثخش هظبػذتِبی دمْلی ّ
آگبُی ػبهَ دمْلی

پزّژٍ دبکویت لبًْى

در ثخش ُبی رشذ ظزفیتی
ثشوْل ثزًبهَ ُبی آهْسشی,
طبختوبى طبسی ّ تِیَ ّ تذارک
ّطبیل ّ تجِیشات ثب ّسارت
ُوکبر هی ثبشذ .در راثغَ ثَ
اطتخذام  12کبر آهْس)

 1/4/4119الی
4119/14/01
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.49

ثبًک جِبًی

در ثخش ُبی هظبػذتِبی
دمْلی  ،طبخت سیزثٌبُبی
فشیکی ،تِیۀ تجِیشات ّ
دطتزطی هزدم ثَ ػذالت اس عزیك
ثزًبهَ هشبرکت ثزای ػذالت ّ
ارتمبی ظزفیت دمْلی ّ اجزایی
کوک هی ًوبیذ

.41

هزکش هغبلؼبت صلخ ّ
خشًْت

CAPS

ارایَ هظبػذتِبی دمْلی
در تْلیف گبٍ ثگزام
ّالیت پزّاى

ریبطت هظبػذتِبی دمْلی

.48

دفتز ثیي الوللی آدم طویت

Adam
Smith

اصالدبت طکتْر ػذلی ّ
لضبیی

ریبطت ػوْهی هذبثض ّ تْلیف
خبًَ ُب،ریبطت ػوْهی
دمْق،ریبطت ػوْهی هظبػذت
ُبی دمْلی ّ ریبطت هٌبثغ
ثشزی

.46

هْطظَ ُبجز

HAGAR

ارتمبی ظزفیت

ریبطت هٌبثغ ثشزی ّ ریبطت
ػوْهی هظبػذت ُبی دمْلی ّ
دمْق هزکش

.01

هْطظَ اًکشبف ّ دوبیت
اس سًبى ّ کْدکبى افغبى

کوپبیي جوغ آّری یک
هیلیْى اهضب ثزای تغجیك
لبًْى هٌغ خشًْت ػلیَ
سًبى

ّالیبت (ثبدغیض  ،طوٌگبى ،
غْر ّ دایکٌذی )

دّلت ایبالت
هتذذٍ اهزیکب

 1061در
افغبًظتبى

ثزای ُجذٍ هبٍ اس اکتْثز
 4116الی هبرچ 4111

 4112/9/1الی
4112/9/1
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(WAW

.01

UNODC

ایجبد هزاکش تْاًوٌذی
سًبى سًذاًی ّ سًبى رُب
شذٍ اس دجض

ریبطت ػوْهی هظبػذت ُبی
دمْلی

UNODC

ایجبد هزاکش دوبیْی
اعفبل ثی طزپزطت ّ
اعفبل تذت طزپزطتی
هذجْطیي اًبثیَ کبثل

ریبطت ػوْهی هزاکش اصالح ّ
تزثیت اعفبل

COSPE

سًذگیِبی گزاًجِب

ریبطت ػوْهی هظبػذتِبی
دمْلی

ّسارت فذرال
جزهٌی ثزای
ُوکبری ُبی
التصبدی ّ
اجتوبػی

هْطظَ سًبى ثزای سًبى
افغبى
WAW

.04

.00

هْطظَ اهذاد اًظبًی ثزای
سًبى ّ کْدکبى افغبًظتبى
(دبکب)

.02

هْطظَ دوبیت اس سًبى ،
هذیکب افغبًظتبى

.02

هزکش هغبلؼبت ػبهَ
افغبًظتبى

.09

طتزٍ هذکوَ

HAWCA

Medical

1666در
افغبًظتبى

4114در
افغبًظتبى

طفبرت ُبلٌذ

طتزٍ هذکوَ

اس 4111الی 4111

 4112/8/1الی
4119/8/01

دطتزطی سًبى ثَ ػذالت
اس عزیك هظبػذت ُبی
دمْلی ّ داد خْاُی

ریبطت ػوْهی هظبػذت ُبی
دمْلی ّ ریبطت ػذلیَ ّالیبت
ثلخ ّ ُزات

اس 4112/1/1الی
4111/11/01

پزّژٍ ًظبرت ثزدمْق
اطبطی افغبى ُب

کْرص تذلیل ّ تجشیَ پبلیظی ُب
(ریبطت پبلیظی ّ پالى)

دّطبل اکتْثز  4112الی
4118

طیظتن هذیزیت لضبیبی
هذًی ّ تجبرتی

طتزٍ هذکوَ ّ ّسارت ػذلیَ
(ریبطت ػوْهی لضبیبیی دّلت
ّ ریبطت دمْق ّالیت کبثل )

1060/9/44
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.01

کویظیْى هظتمل اصالدبت
اداری ّ خذهبت هلکی

ثِجْد ػزضَ خذهبت ثِتز

 -4111اداهَ دارد

.08

ّسارت اهْر سًبى

در راثغَ ثَ رًّذ تظْیذ ّ
تذلیك اطٌبد تمٌیي

1062/2/11

.06

ّسارت کبر ،اهْر اجتوبػی،
شِذا ّ هؼلْلیي

در هْرد ایجبد شیز
خْارگبٍ ُب ّ کْدکظتبى
ُبی هذالت کبر

1062/0/11

.21

لْی طبرًْالی

در هْرد اػوبر تؼویز ات
هشتزک ثزای ادارات
دمْق ّ طبرًْالی در
ّالیت

دمْق ّالیبت

 1086/4/1الی .....

.21

جبهؼَ الوصغفی الؼبلویَ

در اػغبی  21ثْرطیَ
کْتب هذت ّ طیز ػلوی ّ
 21ثْرطیَ دراس هذت
لیظبًض ّ هبطتزی

ریبطت هٌبثغ ثشزی

1088/2/4
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